
Služby nabízené firemním účastníkům konference Počítač ve škole 2023

Přednášky a workshopy

reklamní přednáška 1. den konference v hlavním programu (neprobíhá paralelní program) ne ano/15 min/odpoledne ano/20 min/odpoledne

reklamní přednáška (20 min) nebo workshop (45 min) 2. den konference v rámci Veletrhu firem ano - 1x ano - 2x ano - 3x

reklamní přednáška (20 min) nebo workshop (45 min) 3. den konference ne ne ano - 2x

Stánek

stánek na Veletrhu firem ano (pouze středa) ano (úterý, středa) ano (úterý–čtvrtek)

velikost prostoru pro stánek na gymnáziu 1/4 učebny 1/2 učebny celá učebna

Reklamní panely

reklamní panel v hlavním sále v kulturním domě ne ano (sál) ano (podium)

reklamní panel v budově školy (vchod - vestibul) ne ne ano

reklamní panel v budově školy (před učebnou se stánkem) ano ano ano

Tištěné materiály

materiály do tašek účastníků (nutno dodat 230 ks) ano ano ano

Tištěný inzerát

barevný inzerát ve sborníku konference ne 1 stránka A4 2 stránky A4

Firemní loga

logo na obalu sborníku konference ne ano ano

logo na tištěném programu konference ne ano ano

logo na info letáku konference ne ano ano

Vstupenky

počet vstupenek v ceně poplatku (pro firemní účastníky) 2 3 4

Služby na webových stránkách konference Vystavovatel Stříbrný sponzor Zlatý sponzor

logo na titulní stránce webu konference ne ano ano

logo v seznamu vystavovatelů ano ano ano

reklamní videospot/PR článek na webu konference (dodá firma) ne ano ano

cena včetně DPH 10 000 Kč 27 000 Kč 38 000 Kč

Služby pro inzerenty (firmy, které se neúčastní konference; neziskové organizace) cena včetně DPH

barevný inzerát v tištěném sborníku konference – 1 stránka A4 3 000 Kč

barevný inzerát v tištěném sborníku konference – 1/2 stránky A4 1 500 Kč

prostor pro stánek (neziskové organizace) 2 000 Kč

vložení reklamních materiálů do tašek účastníků konference (nutno dodat 230 ks) 800 Kč

*Z kapacitních důvodů je maximální počet firemních účastníků v kategorii stříbrný a zlatý sponzor omezen na osm firem (v součtu za obě kategorie), v případě většího počtu zájemců rozhoduje pořadí

přihlášení na konferenci.

V případě specifických požadavků s Vámi rádi dohodneme individuální podmínky účasti na konferenci Počítač ve škole.

Kontakt: Mgr. Miloš Bukáček (bukacek@gynome.cz), Mgr. Radek Maca (rama@inforama.cz)

Generální sponzor Služby související s vlastní konferencí Zlatý sponzor*Vystavovatel

Podmínky na základě 

individuální dohody.

Stříbrný sponzor*


